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TÂRGUL INTERNAŢIONAL 
DE CARTE GAUDEAMUS  

Filiala CECCAR Bucureşti împreună cu Editura CEC-

CAR au lansat în data de 25 noiembrie 2011, la Târgul 

Internaţional de Carte Gaudeamus din incinta Pavil-

ionului Central ROMEXPO Bucureşti, o carte de ex-

cepţie intitulată ,,Drumuri prin memoria profesiei 

contabile”, scrisă de Domnul Preşedinte al Corpul Ex-

pertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România, prof. univ. dr. Marin Toma. 

Cartea omagială ,,Drumuri prin memoria profesiei 

contabile” a fost editată cu ocazia aniversării a 90 de 

ani de la crearea CECCAR, o dovadă  în plus că organ-

ismul profesiei contabile din România este printre cele 

mai vârstnice din Europa, că există o tradiţie, un trecut 

respectat cu care profesioniştii contabili se mândresc, 

ceea ce constituie o bază solidă pentru noi evoluţii ale 

profesiei contabile din România; lucrarea întregeşte 

memoria profesiei contabile din România cu eveni-

mente, fapte şi lupte ale ultimilor 20 de ani. 

Totodată, cartea este şi o evocare a realizărilor, dar şi o 

preţuire a activităţii preşedintelui CECCAR, profesorul 

universitar doctor în economie Marin Toma, în cali-

tatea sa de autor şi de lider al profesiei contabile mod-

erne, fiind o reprezentare fidelă şi de referinţă a con-

tribuţiei acestuia la dobândirea de aşezări noi, care le-

gitimează cultura unei  profesii liberale, cea a profe-

sionistului contabil. 

Dupa cum este precizat în prefaţa acestei cărţi de ex-
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celenţă, în Cuvântul Înainte scris de către Biroul Perma-

nent şi Directorul General al CECCAR:   “Apreciem că 

drumurile parcurse şi aşezările noi create în profesia 

contabilă au condus la unitate şi performanţă, la eman-

cipare şi nobleţe, la utilitate şi eficienţă. Toate aceste 

împliniri ne îndeamnă la recunoştinţă, gratitudine, con-

sideraţie şi preţuire pentru preşedintele Toma Marin, 

dar şi pentru toţi ceilalţi care s-au dăruit cu sârg şi pri-

cepere profesiei contabile. Totodată, vă rugăm să co-

borâţi cu răbdare şi plăcere în cartea de memorii ale 

profesiei contabile, iar dacă nu simţiţi cel puţin un 

junghi intelectual pentru drumul ales, nu vă rămâne 

decât şansa de a lua de la început calitatea de expert 

contabil şi de contabil autorizat.”    

     Într-un cadru de excepţie, cu invitaţi pe măsură, ală-

turi de Directorul General al CECCAR, doamna ec. 

Daniela Vulcan, membrii Consiliului Superior CEC-

CAR şi conducerea filialei Bucureşti a CECCAR, or-

ganizatori ai acestui moment de excelenţă, autorul, prof. 

univ. dr. Marin Toma, a luat cuvântul şi a dat astfel 

contur şi consistenţă, dar mai ales viaţă “Drumurilor 

prin memoria profesiei contabile”, fascinând auditoriul 

prin ştiinţa, cultura, căldura şi umorul unui om care a 

reuşit să scrie istoria profesiei contabile post-

decembriste, urmaş demn al lui Grigore Trancu Iaşi. A 

reuşit astfel să ofere celor prezenţi nu numai un exem-

plu al excelenţei în profesie, dar şi o lecţie de viaţă şi un 

model demn de urmat, subliniind valorile care l-au ghi-

dat în viaţă: CREDINŢA şi MUNCA, puse în practică 

prin intermediul a trei verbe: A VREA, A ŞTI, A 

PUTEA. Cu farmec, i-a purtat pe cei prezenţi prin is-

toria profesiei contabile, oferind exemple, soluţii şi me-

tode de reuşită, adevarate chei spre succes rezultate din 

propria experienţă de viaţă.   

În final autografele au fost cele care au dat şi mai multă 

viaţă cărţilor prof. univ. dr. Marin Toma, rămânând ast-

fel mărturii vii ale acestui moment, pe filele unei cărţi 

ce poate servi drept model de viaţă fiecăruia dintre 

noi… 
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CECCAR ARAD 

ÎNTRUNIREA  LUNARĂ  CU  MEMBRII 

ÎN  ZILELE  DE  02 - 03.11.2011 

 În  zilele de  02 - 03.11.2011 a  avut loc 

întâlnirea  cu  membrii  C.E.C.C.A.R. ,  locaţie  sala  de 

curs C.E.C.C.A.R. ,,Dimitrie Cameniţă’’, situată  în  

Arad,  b-dul Revoluţiei nr. 92.  La  această  întrunire   

au  participat în ziua de 02.11.2011 – 108 membrii 

experţi contabili şi  în  ziua  de  03.11.2011  - 98  

membrii  contabili  autorizaţi.  

 D-nul  Director  executiv  Micle  Nicolae  la  

începutul şedinţei a facut  o  informare  referitoare la 

activitatea desfăşurată de către executivul şi Consiliul 

filialei în luna octombrie 2011. A anunţat testul pentru 

Grupul Experţilor Judiciari care se va organiza în zilele 

de 3 şi 17 decembrie 2011, a invitat experţi contabili să 

se inscrie la acest test. A prezentat Hotararea 1044 din 

2010 privind înbunatăţirea activităţi de expertiză 

judiciară, aprobata prin Hotararea 10/200 din 2010 a 

Consiliului Superior în vederea organizării şi 

desfăşurării testului de către experţi contabili care 

doresc să se înscrie în Grupul Expeţilor Judiciari. În 

continuare s-au prezentat termenii de referinţă privind 

organizarea şi desfaşurarea testului : datele şi orele de 

desfăşurare, tematica şi bibliografia, locaţia, timpul 

afectat completarii testului şi procedura de desăşurare. 

Graficul acţiunilor ce se vor desfaşura în cadrul filialei 

in vederea desfaşurări testului; primirea cererilor de 

înscriere împreună cu fişa de obţiuni, centralizarea 

cererilor şi întocmirea catalogului şi listelor de 

prezenţă.  

 D-nul  Director  executiv  Micle  Nicolae a mai 

prezentat adresa numărul 10789 din 06.10.2011 privind 

măsurile aprobate de Consiliul Superior şi Biroul 

Permanent din 09.09.2011 pentru recuperarea debitelor 

din cotizaţi, precum şi consecinţele pentru cei care nu 

le-au achitat. 

 În partea a doua a întrunirii l-am avut invitat pe d

-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., 

inspector  principal  în  cadrul Direcţiei Finanţelor 

Publice Arad, care  a prezentat următoarele 

reglementari fiscale: 

 Ordin nr. 2205 pentru stabilirea valorii nominale 

indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al 

anului 2011; Ordin nr. 3193 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului formularelor "Certificat 

privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în 

cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de 

transport" şi "Certificat", precum şi a procedurii de 

eliberare a acestora; Ordin nr. 3194 pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului formularului (307) 

"Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei 

pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul 

transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor 

corporale fixe achiziţionate printr-un contract de 

leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă 

pe valoarea adăugată", precum şi pentru stabilirea 

modalităţii de plată a acestor sume; Ordin nr. 2604 

privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa 

Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-

fiscale; Decizie nr. 266 privind publicarea în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 

data de 30 septembrie 2011, având drept obiect 

stabilirea formei finale a Metodologiei privind 

remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi 

patrimoniale de autor de opere muzicale pentru 

comunicarea publică a operelor muzicale în scop 

ambiental; Ordin nr. 2618 pentru modificarea şi 

Curierul filialelor 
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completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 

752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a 

certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice 

şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi 

a modelului şi conţinutului acestora; Ordin nr. 3253 

privind aprobarea modelelor unor formulare emise în 

aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanţa Guvernului 

nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Ordin nr. 

3261 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

formularului (011) "Declaraţie de înregistrare ca plătitor 

al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor 

cheltuieli în domeniul sănătăţii"; Ordin nr. 3294 privind 

competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale 

personale; Ordin nr. 2696 privind aprobarea modelului 

şi conţinutului formularisticii necesare pentru 

solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul 

fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la 

informaţiile din cazierul fiscal; Ordin nr. 2706 privind 

modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 

262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare 

fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările 

ulterioare; Ordin nr. 2677 pentru modificarea anexei la 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.853/2011 

pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind 

reglementarea acordării eşalonărilor la plată. 

Pe marginea celor prezentate s-au purtat discuţii şi s-au 

lămurit anumite aspecte în legătură cu acestea.  

 

SEMINARUL  

„Actualităţi în legislaţia muncii. Procedura şi actele 

pe care angajatorii trebuie sa le prezinte la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru obţinerea 

parolei şi procedura privind transmiterea 

Registrului de Evidenţă a Salariaţilor „ 

C.E.C.C.A.R. filiala Arad a organizat în data de 

02.11.2011 împreună cu Inspectoratul Teritorial de 

Muncă seminarul cu tema: „Actualităţi in legislaţia 

muncii. Procedura şi actele pe care angajatorii trebuie 

sa le prezinte la Inspectoratul Teritorial de Muncă 

pentru obţinerea parolei şi procedura privind 

transmiterea Registrului de Evidenţă a Salariaţilor. „ 

În prezenţa a 128 participanţi membri C.E.C.C.A.R., 

împreună cu reprezentanţii Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Arad, domnii Sorin Purtan – consilier juridic şi 

Chis Cosmin- informatician, au prezentat Hotărârea 500 

din 18 mai 2011 privind Registrului de Evidenţă a 

Salariaţilor Şi Ordinul 1918 din 25 iulie 2011 pentru 

aprobarea procedurii şi actele pe care angajatorii sunt 

obligaţi să le prezinte la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă pentru obţinerea parolei precum şi a proceduri 

privind transmiterea Registrului de Evidenţă a 
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Salariaţilor in format electronic.  

Domnul Sorin Purtan a precizat obligaţiile care  le revin 

angajatorilor, urmare a încheierii Contractelor 

Individule de Muncă, de a înfiinţa şi transmite la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă a Registrului de 

Evidenţă a Salariaţilor, precum şi al prezenta 

inspectorilor de muncă la solicitarea acestora. Astfel s-a 

insistat pe problematica întocmirii dosarului în vederea 

obţineri parolei, precum şi a procedurii privind 

transmiterea Registrului de Evidenţă a Salariaţilor.  

Potrivit Ordinului 1918, angajatori pot contracta servicii 

de completare si transmitere a Registrului de Evidenţă a 

Salariaţilor cu prestatori înregistraţi la Inspectoratul 

Teritorial de Muncă care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţiile prevederilor legale.  

În vederea înregistrări prestatorilor de serviciu la 

Inspectoratul Teritorial de Muncă, angajatori au 

obligaţia de a informa în scris încheierea contactului cu 

prestatorul de servicii pentru completarea şi 

înregistrarea Registrului de Evidenţă a Salariaţilor.  

Angajatori care nu încheie contracte sunt obligaţi, să 

desemneze persoana care transmite Registrului de 

Evidenţă a Salariaţilor prin decizie. 

Domnul Chis Cosmin a prezentat practic modul de 

completare, salvare şi transmitere, precum şi 

modalitatea de trecere de la varianta veche la cea noua 

de Registrului de Evidenţă a Salariaţilor. Totodată s-au 

lămurit aspecte privind drepturile salariale care se 

completează în Registrului de Evidenţă a Salariaţilor, 

respectiv, salariul de baza lunar brut şi sporurile 

permanente aşa cum sunt prevăzute in Contractul 

Individual de Muncă. 

Participanţi la seminar au pus întrebări legate de cazuri 

particulare întâlnite: încetarea contractului, suspendarea 

contractului, concediu fără plată, reluarea activităţi. 

La final domnul Chis Cosmin a prezentat practic pe un 

caz ipotetic toata procedura de completare, salvare şi 

transmitere. 

 

CECCAR ARGES 

Organizare seminar Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România Filiala Argeş în 

colaborare cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Argeş  

Având în vedere modificările legislative din ultima 

perioadă, pentru a veni în întâmpinarea necesităţii 

permanente de îmbunătăţire a informării şi îndrumării 

membrilor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 

Argeş în colaborare cu Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România Filiala Argeş a 

organizat miercuri, 19 octombrie 2011, ora 12.00, în 

Sala de şedinţe a D.G.F.P. Argeş un seminar cu 

membrii CECCAR, pe următoarele teme: 

Principalele modificări şi completări aduse Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 

reglementate prin OG nr. 30/2011, publicată în M.O. nr. 

627/02.09.2011. 

Principalele modificări şi completări aduse OG nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală prin OG nr. 

29/2011 publicată în M.O. nr. 626/02.09.2011. 

În cadrul seminarului, la care au fost prezenţi circa 70 

membri, au fost prezentate următoarele materiale: 

Declararea şi plata impozitului pe veniturile din 

salarii şi asimilate salariilor şi a contribuţiilor 
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sociale aferente; 

Măsuri de sprijinire a contribuabililor aflati in 

dificultate financiară;  

Formularul [390 VIES] “ Declaraţie recapitulativă 

privind  l ivrări le/achiziţ i i le/prestări le 

intracomunitare; 

Aplicarea măsurilor de simplificare pentru livrarea 

deşeurilor  

Alte modificări şi completări ale Codului de 

Procedură Fiscală  

Principalele  modificări aduse  impozitului pe 

venit prin OG nr. 30/2011, publicată în M.O. nr. 

627/02.09.2011 

Informarea membrilor cu privire la organizarea 

seminarului  s-a făcut  prin e-mail, comunicare directa, 

telefon.  

D.G.F.P. Argeş a mediatizat evenimentul prin anunţuri 

în presa locală. 

 

CECCAR BACAU 

MASA ROTUNDA: „EXPERTIZA CONTABILĂ 

JUDICIARĂ – ARMONIZAREA APLICĂRII 

PREVEDERILOR PROCEDURALE CU CELE 

PROFESIONALE" 

In data de 16 noiembrie a.c., în sala de curs "Ion Ionescu 

de la Brad" a Filialei CECCAR Bacau s-a desfăşurat 

Masa rotundă cu tema:  „EXPERTIZA CONTABILĂ 

JUDICIARĂ –  armonizarea aplicării prevederilor 

procedurale cu cele profesionale" avându-l ca moderator 

pe dl.Bulinschi Marcel – Presedinte Consiliu Filiala 

CECCAR Bacau. 

Având drept motto: „Ceea ce contează în viaţă este nu 

locul în care ne aflăm, ci direcţia spre care ne 

îndreptăm.” (Oliver Wendell  Holmes) şi desfăşurată 

după un program bine stabilit,  întâlnirea s-a bucurat de 

aprecierea participanţilor, în pofida unor aspecte 

semnalate, pe alocuri incomode.  

C.E.C.C.A.R. – Filiala Bacău, în calitate de organizator, 

a avut ca invitaţi pe: 

D-na DIMITRIU Violeta-Director Directia 

Expertize Contabile CECCAR Bucuresti; 

dl.   DUTIA Traian - Director Directia Auditului 

de Calitate CECCAR Bucuresti; 

reprezentanţi ai filialelor CECCAR Neamt si 

Vaslui; 

reprezentanti ai institutiilor locale, beneficiare a 

expertizelor contabile judiciare: Oficiul 

Registrului Comertului, Directia Finantelor 

Publice, Inspectoratul de Politie, procurori de la 

Parchetul de pe langa Judecatorie, Curtea de Apel 

si DIICOT, directori si reprezentanti ai Directiei 

Nationale Anticoruptie, Biroului de Combatere a 

Crimei Organizate, Baroului Avocatilor si 

Tribunalului Bacau; 

34 de experţi contabili, membri GEJ;  alături de 

aceştia, la eveniment au fost prezenţi directorul 

executiv al filialei şi auditorul de calitate din 

cadrul filialei. 

Evenimentul, derulat începând cu ora 13.oo, s-a 

desfăşurat după următorul pogram: 

1. Importanţa expertizei contabile judiciare - mijloc 

de probă în dosarele civile şi penale I m p o r t a n ţ a 

expertizei contabile judiciare - mijloc de probă în 

dosarele civile şi penale   

2. Creşterea calităţii rapoartelor de expertiză 

contabilă judiciară Creşterea calităţii rapoartelor de 

expertiză contabilă judiciară C r e ş t e r e a  c a l i t ă ţ i i 

rapoartelor de expertiză contabilă judiciară 

3. Probleme concrete referitoare la expertiza 
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contabilă judiciară 

Norme profesionale de comportament 

Norme profesionale de lucru 

Norme profesionale de raport 

4. Dezbateri 

5. Concluzii   

Mediatizarea evenimentului s-a realizat  prin e-mail-uri 

transmise membrilor dar şi prin intermediul presei locale 

prin articolele: 

„ Reuniune profesională la CECCAR Bacău” - Ziarul de 

Bacau, 14 noiembrie 2011; 

 „Calitatea expertizelor contabile judiciare în dezbaterea 

autorilor şi a beneficiarilor” - Ziarul de Bacau, 18 

noiembrie 2011 şi  

„Dezbatere pe tema expertizei contabile judiciare” - 

Deşteptarea, 17 noiembrie 2011. 

 

CALITATEA EXPERTIZELOR 

CONTABILE JUDICIARE IN 

DEZBATEREA AUTORILOR SI A 

BENEFICIARILOR 
Reuniunea profesionala pe tema “Expertiza contabila 

judiciara – armonizarea aplicarii prevederilor 

procedurale cu cele profesionale” a adus, la aceeasi 

masa, miercuri, 16 noiembrie, la Filiala Bacau a 

Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

– CECCAR, experti contabili si reprezentanti ai unor 

institutii beneficiare de expertize contabile judiciare. La 

intilnire au venit si Violeta Dimitriu, directorul Directiei 

Expertize Contabile, si Traian Dutia, directorul Directiei 

Auditului de Calitate, din CECCAR Bucuresti. Printre 

participanti s-au numarat si reprezentanti ai filialelor 

CECCAR din judetele Neamt si Vaslui. 

Expertii contabili s-au intilnit, astfel, cu reprezentanti 

Tribunalului Bacau, ai Parchetului de pe linga 

Judecatoria Bacau, ai Directiei Generale a Finantelor 

Publice si Administratiei Finantelor Publice Bacau, ai 

Oficiului Registrului Comertului, ai Inspectoratului de 

Politie Judetean, ai Brigazii de Combatere a Crimei 

Organizate si Terorismului Bacau, ai Baroului de 

Avocati si Directiei Nationale Anticoruptie Bacau. 

Participantii au pus in dezbatere Importanta expertizei 

contabile judiciare – mijloc de proba in dosarele civile si 

penale, Cresterea calitatii rapoartelor de expetiza 

contabila judiciara si Probleme concrete referitoare la 

expertiza contabila judiciara. “Misiunea de expertiza 

contabila – a spus, in deschiderea reuniunii, presedintele 

filialei CECCAR Bacau, Marcel Bulinschi – este una 

dintre cele mai importante pentru expertii contabili. La 

nivel procedural, aceasta este reglementata prin patru 

acte acte normative, dar si la nivel profesional CECCAR 

a emis Standarul 35 in domeniu. Pentru cresterea 

calitatii expertizelor contabile, CECCAR a luat o serie 

de masuri in decursul timpului si au fost emise o serie de 

norme in acest sens. Una vizeaza infiintarea unui grup al 

expertilor judiciari in filiala noastra, in care isi 

desfasoara activitatea experti contabili care au trecut un 

test de verificare. Astfel, acum, avem 157 de membri in 

acest grup, dintre care peste 60% au efectuat, in cursul 

acestui an, expertize contabile judiciare.” 

Calitatea de expert contabil judicar se cistiga dupa ce se 

trece un test de verificare a cunostintelor in filila 

CECCAR, dar in fiecare an, in perioada 15 noiemnrie – 

15 decembrie, cei admisi sint clasificati in baza 

optiunilor pe noua specializari. Anual, ei participa 

obligatoriu la 40 de ore de perfectionare profesionala. 

CECCAR a emis si o norma privind Auditul de Calitate. 

Nicio expertiza nu poate fi depusa fara o asemenea viza. 
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“Nu este vorba, astfel, de o cenzura – a precizat Marcel 

Bulinschi -, ci de o verificare a respectarii normelor 

profesionale”. 

Violeta Dimitriu a apreciat, miercuri, in Bacau, 

interesul institutiilor statului beneficiare de actul 

expertizei contabile judiciare pentru calitatea acestuia. 

“Din punctul nostru de vedere – a precizat directorul 

din CECCAR -, au fost facuti pasi mari in legatura cu 

armonizarea aplicarii prevederilor procedurale 

insitutionale. Anul trecut au fost facute citeva 

modificari legislative, iar CECCAR a incercat sa 

armonizeze reglementarile profesionale astfel incit 

expertii sa aiba la indemina toate acestea intr-o singura 

carte, Standardul 35. Si eu, care am lucrat la acest 

Standard, il consult zilnic, pentru ca mereu descopar 

lucruri noi in el”. 

Scopul acestor discutii a fost pentru un interes comun, 

din partea expertilor contabili si a celor care 

supravegheaza activitatea lor, dar si din partea 

beneficiarilor de expertize – a opinat Traian Dutia. 

“Noi, in comun, trebuie sa urmarim interesul public – a 

spus vorbitorul. Spre deosebire de perioadele 

precedente, auditul de calitate al expertizelor contabile 

a devenit inteles si de instantele care beneficiaza de 

expertize. Sint cazuri in care instantele cer rapoarte de 

auditare in prealabil la expertizele prezentate. CECCAR 

a reglementat aceasta problema, iar regulile auditarii 

expertizelor sint imperative pentru autorii lor. Mai sint, 

insa, cazuri in care regulile nu se respecta. Noi trebuie 

sa insistam in respectarea lor, in folosul calitatii 

lucrarilor si credibilitatii lor.” 

 

MASA ROTUNDA LA CECCAR BACAU 

17/11/2011  

Dezbatere pe tema expertizei contabile judiciare 

 

Expertiza contabila judiciara, ca mijloc de proba in 

dosarele civile si penale, a fost principala tema de 

discutie in cadrul unei mese rotunde organizata de 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

- filiala Bacau. A fost o intalnire la care au participat, 

pe langa membrii CECCAR, si invitati speciali de la 

institutiile beneficiare a expertizelor contabile 

judiciare cum sunt Finantele, parchetele, instantele de 

judecata, Politia sau Registrul Comertului.  

Consiliul filialei Bacau si conducerea executiva a 

Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati 

din Romania a organizat ieri, 16 noiembrie, o masa 

rotunda cu tema "Expertiza contabila judiciara - 

armonizarea aplicarii prevederilor procedurale cu cele 

profesionale". "Am organizat aceasta intalnire pentru a 

lua pulsul beneficiarilor lucrarilor de expertiza 

contabila judiciara realizate de catre profesionistii 

contabili. Suntem sensibili si vom raspunde mereu 

pozitiv la toate sesizarile si recomandarile care vin din 

partea acestor beneficiari, in scopul cresterii calitatii 

acestor lucrari de expertiza contabila judiciara. Oricand 

suntem dispusi sa organizam astfel de mese rotunde 

pentru a clarifica anumite situatii care pot sa apara in 

activitatea profesionistilor contabili", a explicat Marcel 

Bulinschi, presedinte CECCAR Bacau.  

Toate institutiile beneficiare au raspuns "prezent". 

Au fost invitati sa participe la aceasta dezbatere membri 

CECCAR din Bacau, Neamt si Vaslui, directori de la 

CECCAR Bucuresti, dar si reprezentanti ai institutiilor 

locale, beneficiare a expertizelor contabile judiciare, de 

la Oficiul Registrului Comertului, Directia Finantelor 

Publice, Inspectoratul de Politie, procurori de la 

Parchetul de pe langa Judecatorie, Curtea de Apel si 

DIICOT, pana la directori si reprezentanti ai Directiei 

Nationale Anticoruptie, Biroului de Combatere a 

Crimei Organizate, Baroului Avocatilor si Tribunalului 

Bacau. "Anual ne intalnim in plen mai multe institutii 

beneficiare de lucrarile realizate de expertii contabili 
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pentru a clarifica o serie de probleme. Sunt discutii 

importante, mai ales ca pentru noi, Finantele, expertiza 

contabila este un barometru a activitatii noastre si, de 

altfel, asa ne dam seama unde am facut bine si unde am 

gresit. In general, lucrurile se pot clarifica si se pot 

rezolva, pentru a fi in avantajul tututor din punct de 

vedere profesional", a precizat si Mircea Muntean, 

director executiv la Directia Generala a Finantelor 

Publice Bacau.  

Cresterea calitatii 

La intalnirea de la CECCAR Bacau, organizata in sala 

de curs "Ion Ionescu de la Brad", s-a discutat despre 

importanta expertizei contabile judiciare, ca mijloc de 

proba in dosarele civile si penale, despre cresterea 

calitatii rapoartelor de expertiza contabila judiciara, dar 

si despre problemele concrete referitoare la expertiza 

contabila judiciara care tin de normele profesionale de 

comportament, de lucru si de raport. "Apreciez pozitiv 

aceasta intalnire intrucat asigura accesul tuturor 

specialistilor la informatii de actualitate. Din punctul de 

vedere al Registrului Comertului, activitatea membrilor 

CECCAR contribuie la cresterea calitatii lucrarilor care 

sunt depuse la intitutia noastra", a declarat si 

Gheorghita Patrichi, director Oficiul Registrul 

Comertului Bacau. 

Testati anual 

Filiala Bacau a CECCAR are peste 1.100 de membri, 

din care 863 experti contabili, 248 membri contabili 

autorizati, 89 societati de expertiza contabila si de 

contabilitate, dar si alti 550 de membri evaluatori. 

Alaturi de ei, 119 de experti contabili si contabili 

autorizati sunt stagiari inscrisi in Pregatirea in Sistem 

Colectiv a CECCAR Bacau. Numai in acest an, 157 de 

experti contabili CECCAR au efectuat si expertize 

contabile judiciare. Anual, acestia sunt testati pentru 

evaluarea cunostintelor, dar participa si la cursuri de 

pregatire profesionala in domeniu, pentru a putea 

profesa in aceasta specializare.  

 

CECCAR Filiala BRAŞOV 

SEMINARUL CU TEMA: ”Prevenirea şi 

combaterea  spălării banilor şi finanţării 

terorismului. Teorie şi practici incluse în Manualul 

privind abordarea pe baza de risc, indicatori de 

tranzacţii suspecte şi tipologii destinat entităţilor 

raportoare” 

În data de 16 noiembrie 2011, C.E.C.C.A.R. - Filiala 

Braşov, în colaborare şi cu sprijinul Oficiului Naţional 

de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, a 

organizat un seminar cu tema ” Prevenirea şi 

combaterea  spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Teorie şi practici incluse în Manualul privind abordarea 

pe baza de risc, indicatori de tranzacţii suspecte şi 

tipologii destinat entităţilor raportoare” 

Alături de conducerea filialei, la seminar au avut 

prezentări şi alocuţiuni d-na Corina Dragomir - Şef 

serviciu Direcţia Supraveghere şi Control şi dl. Bogdan 

Muşat, Analist financiar Direcţia de Analiză şi 

Prelucrare a Informaţiilor, din cadrul Oficiului Naţional 

de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

Agenda seminarului a fost următoarea: 

1.  Obligaţiile entităţilor raportoare prevăzute de Legea 

nr.656/2002, Supravegherea şi controlul realizat de 

Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor - Corina Dragomir - Şef serviciu Direcţia 

Supraveghere şi Control 

2.  Tipologii de spălare a banilor/cazuistică în domeniu 

-  Bogdan Muşat - Analist financiar Direcţia de Analiză 

şi Prelucrare a Informaţiilor 

La seminar au participat peste 150 de membri 
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C.E.C.C.A.R., seminarul a avut caracter gratuit şi s-a 

derulat în data de 16.11.2011 între orele 10.00 şi 13.00. 

Cu sprijinul Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor, a fost oferit tuturor 

participanţilor Manualul privind abordarea pe bază de 

risc şi indicatori de tranzacţii suspecte, manual elaborat 

de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a 

Spălării Banilor şi destinat tuturor entităţilor cu obligaţii 

de raportare din România. 

Au fost prezentate conceptele spălării banilor în 

contextul globalizării, cenceptul de finanţare a actelor 

de terorism, precum şi relaţia dintre spaălarea banilor şi 

finanţarea terorismului.  

În alocuţinea sa, d-na Corina Dragomir a prezentat 

principalele obligaţii şi drepturi ale entităţilor 

raportoare, în conformitate cu reglementările interne şi 

internaţionale în vigoare. Astfel, profesioniştii contabili 

au aflat că, în conformitate cu aspectele legale 

privitoare la activitatea de prevenire şi combatere a 

spălării banilor, au un rol deosebit de important, în 

depistarea şi raportarea tranzacţiilor suspecte, în 

colaborarea cu CECCAR şi Oficiul Naţional de 

Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. 

O atenţie deosebită a fost acordată aspectelor legate de 

analiza tranzacţiilor suspecte, vulnerabilităţi la spălarea 

banilor şi finanţarea terorismului. În acest sent au fost 

prezentate metode clasice de spălare a banilor, tipologii 

de spălare a banilor şi finanţării terorismului, precum şi 

exemplificări privind indicatorii pentru detectarea 

tranzacţiilor suspecte identificate. 

În astfel de cadru s-a trecut la partea a doua a 

seminarului, apreciată de particianţi ca fiind cea mai 

interesantă parte a seminarului. Dl. Bogdan Muşat a 

prezentat o serie de cazuri depistate de spălare de bani, 

de cazuistică, întâlnite în practica profesională şi 

experienţa pe care Oficiul Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor o are în activitatea sa. 

Au fost proiectate scheme clasice de acţiuni 

infracţionale de dare de mită, de spălare de bani în care 

au fost introduşi toţi factorii generatori de operaţiuni 

suspecte la început, dovedite, mai apoi, a reprezenta 

cazuri clare de spălare de bani. 

În finalul prezentărilor au fost organizate sesiuni de 

întrebări şi răspunsuri, la care participanţii au clarificat 

numeroase probleme legate de aspectele legale şi de 

cazuistică a activităţii de combatere şi prevenire a 

spălării banilor şi finanţării terorismului. 

Presa prezentă la eveniment – MIX 2 TV şi NOVA TV 

Braşov - a realizat şi difuzat 2 reportaje, cu imagini de 

la eveniment şi cu 2 interviuri oferite de dl Bogdan 

Muşat - Analist financiar Direcţia de Analiză şi 

Prelucrare a Informaţiilor a Oficiului. 

Multumim Direcţiei Juridice pentru sprijinul acordat, 

pentru indrumările eficiente şi în mod deosebit pentru 

susţinerea din partea d-rei Director Dumitru Adriana.  

 

CECCAR BUCURESTI 

Filiala Bucuresti impreuna cu IFA Romania a organizat 

in ziua de 3 noiembrie 2011 la Palatul Patriarhiei – Sala 

Conventus o masa rotunda cu tema “ Legislatia si 

practica fiscala intre vechi si nou”, la care au participat 

60 de persoane: cadre didactice, experti contabili si 

reprezentanti ai unor importante firme romanesti si 

internationale. 

Instabilitatea, principala problemă a Codului fiscal 

Emil Floriţă (CECCAR): Cel mai deficitar lucru din 

noul Cod fiscal este multitudinea de schimbări. 

Prioritar, se impune să fie mai stabil, ar fi soluţia 

cea mai înţeleaptă 

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 
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din România (CECCAR) - filiala Bucureşti şi  Asociaţia 

Internaţională de Fiscalitate - filiala România au 

organizat, joi, 3 noiembrie 2011, masa rotundă cu tema 

"Legislaţia şi practica fiscală, între vechi şi nou". 

Preşedintele CECCAR - filiala Bucureşti, Florentin 

Caloian, a declarat că determinarea bazei de impozitare 

privind impozitul pe profit se întemeiază pe principiul 

conectării cheltuielilor la venituri şi principiul evitării 

dublei impuneri. "Este de avut în vedere faptul că atunci 

când determinăm bazele de impozitare ale profitului 

impozabil ţinem cont de ceea ce se scrie în litera 

Codului fiscal. Totdeauna trebuie să facem un 

paralelism între nuanţa contabilă, respectiv nuanţa 

fiscală. O noutate în Codul fiscal se referă la acest 

contract de fiducie ce este alcătuit din două părţi 

componente, prima fiind formată din constituitor, iar 

cea de a doua parte este formată din fiduciar. Totodată, 

Codul fiscal acordă deductibilitate integrală pentru 

cheltuielile cu pregătirea profesională a personalului 

realizate la nivel intern de către managerii societăţii, cât 

şi externi", a arătat Florentin Caloian.  

"Actuala politică fiscală va atrage investitori, dar 

într-un ritm mai reţinut datorită acestor neclarităţi 

şi instabilităţi din fiscalitatea românească"  

Directorul executiv al filialei CECCAR Bucureşti, Emil 

Floriţă, consideră că actuala legislaţie fiscală a adus 

îmbunătăţiri, fapt prin care se face remarcată prin 

multitudinea de informaţii şi de detalii pe care le oferă, 

arătând că are şi părţi deficitare.  "Cel mai deficitar 

lucru din noul Cod fiscal este multitudinea aceasta de 

schimbări cu care operează într-un timp foarte scurt. 

Prioritar, se impune să fie mai stabil, ar fi soluţia cea 

mai înţeleaptă care ar putea fi adusă la o eficienţă în 

utilizarea şi cunoaşterea lui. Ar trebui ca stabilitatea 

codului fiscal să fie ca în Franţa sau Anglia. Însă sunt 

convins că actuala politică fiscală va atrage investitori, 

dar nu cu aceeaşi măsură pe care ne-o dorim.  Aceştia 

vor veni, dar într-un ritm mai reţinut datorită acestor 

neclarităţi şi instabilităţi din fiscalitatea românească. De 

aceea, recomand autorităţilor statului măsuri concrete, 

eficiente pentru a da încredere în ceea ce înseamnă 

fiscalitate şi proceduri de aplicare a lor în practica de zi 

cu zi", a declarat, pentru Curierul Naţional, Emil 

F l o r i ţ ă .   

Dobre (IFA-România): Guvernul şi Ministerul de 

Finanţe ar trebui să instituie norme metodologice de 

aplicare a legilor 

Secretarul general IFA - România, Florin Dobre, a spus 

că un lucru bun este modalitatea stingerii creanţelor 

fiscale şi că ar trebui implementat conceptul de holding, 

foarte multe societăţi multinaţionale solicitând 

promovarea instituirii acestui concept în Codul fiscal. 

"În România taxele şi impozitele sunt peste media UE. 

Trebuia să avem până în 2008 un spaţiu fiscal care să ne 

permită acum, pe timp de criză, să avem un impozit de 

16%, CAS de 5-10%. Astfel, Guvernul şi Ministerul de 

Finanţe ar trebui să instituie norme metodologice de 

aplicare a legilor. În ceea ce priveşte poverile fiscale, 

poate ar fi bine să scadă, dar nu ştiu în ce măsură ar 

putea fi şi  susţinute. Însă, putem reda încrederea 

investitorilor printr-un sistem fiscal stabil şi competitiv 

în raport cu celelalte state din Europa Centrală şi de 

Est", a explicat, pentru Curierul Naţional, secretarul 

general IFA.  

"Recomand un Cod fiscal şi de procedură fiscală 

special pentru administraţiile locale"  

La rândul său, Iulia Văduva, avocat-specialist în 

legislaţie fiscală, susţine că principala noutate a Codului 

fiscal o reprezintă contractul de fiducie, în care sunt 

reglementate toate aspectele care ţin de administrarea 

fiscală şi impunerea veniturilor din această 

activitate.  "Dacă ne raportăm la Codul de procedură 

fiscală, consider că se impun precizări în ceea ce 
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priveşte stingerea obligaţiilor fiscale prin dare în plată 

atunci când vorbim de venituri ale subunităţii 

administrativ-teritoriale. Am constatat îmbunătăţirea 

legislaţiei în ceea ce priveşte obligaţia de a comunica 

titluri de creanţă şi de a nu mai începe proceduri de 

executare silită fără existenţa unui titlu de creanţă care 

să devină titlu executoriu. De asemenea, recomand un 

Cod fiscal şi de procedură fiscală special pentru 

administraţiile locale, cu proceduri simplificate, cu 

instituirea unui sistem informatic integrat care să facă 

legătura între organele fiscale locale din toată ţara şi 

atunci ar putea fi eliminată orice posibilitate de 

sustragere de la plata impozitelor şi taxelor prin 

nedeclararea bunurilor", a precizat, pentru Curierul 

Naţional,  avocatul Iulia Văduva. 

 

CECCAR CONSTANTA 

In data de 07 octombrie 2011, membrii filialei 

Constanta au participat la o intalnire de informare 

profesionala cu reprezentantii ITM Constanta. 

Intalnirea a fost organizata la invitatia presedintelui 

filialei Constanta dl. Mihu Stefan. Evenimentul a fost 

mediatizat prin e-mailuri transmise membrilor, prin 

intermediul site-ului si la sediul filialei prin anunturi. 

La aceasta intalnire filiala noastra a fost reprezentata 

de: Mihu Stefan – presedinte, Buzoescu Vasile – 

director executiv si Cojocaru Constantin – sef sector 

stagiu si DPC. Din partea ITM Constanta au raspuns 

invitatiei: dl Bola Eugen – inspector sef, dna Ionita 

Eugenia – sef serviciu evidenta angajatori, Mititelu 

Didina – inspector de munca, Klos Attila – sef 

compartiment IT. 

Un numar de 104 profesionisti contabili, membri ai 

filialei Constanta, au participat la aceasta intalnire.  

Tema discutiilor a fost axata pe aplicarea HG 500 din 

2011 privind Registrul General de Evidenta al 

Salariatilor si Ordinului Ministrului Muncii, Familiei si 

Protectiei Sociale nr. 1918 din 25.07.2011 privind 

Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le 

prezinte la Inspectoratul Teritorial de munca pentru 

obtinerea parolei precum si Procedura privind 

transmiterea registrului in format electronic. 

Reprezentantii ITM Constanta au prezentat in cadrul 

intalnirii aspecte esentiale din cele doua acte normative 

precizate mai sus pe care anagajatorii au obligatia de a 

le respecta si aplica in relatia cu administratia locala a 

Inspectiei Muncii. Membrii filialei Constanta prezenti 

la aceasta intalnire au avut posibilitatea sa adreseze 

intrebari legate de cunoasterea si aplicarea Ordinului 

MMFPS 1918 din 25.07.2011.  

 

INTALNIRE INTRE REPREZENTANTII INTALNIRE INTRE REPREZENTANTII 

CECCAR CONSTANTACECCAR CONSTANTA  

In data de 20 octombrie 2011, la invitatia filialei In data de 20 octombrie 2011, la invitatia filialei 

CECCAR Constanta, la sediul Tribunalului judetean CECCAR Constanta, la sediul Tribunalului judetean 

Constanta a avut loc o intalnire intre reprezentantii Constanta a avut loc o intalnire intre reprezentantii 

acestei institutii si membrii filialei Constanta pe tema acestei institutii si membrii filialei Constanta pe tema 

problemelor cu care se confrunta expertii contabili in problemelor cu care se confrunta expertii contabili in 

efectuarea de expertize contabile judiciare:efectuarea de expertize contabile judiciare:  

Din partea Tribunalului judetean Constanta au Din partea Tribunalului judetean Constanta au 

participat:participat:  

Dl Carbune Cosac Vasile Dl Carbune Cosac Vasile ––  presedinte,presedinte,  

DD--na Buzelan Aurelia na Buzelan Aurelia ––  grefier sef.grefier sef.  

Din partea CECCAR Constanta au participat la Din partea CECCAR Constanta au participat la 

intalnire:intalnire:  

Mihu Stefan Mihu Stefan ––  presedinte filiala,presedinte filiala,  

Buzoescu Vasile Buzoescu Vasile ––  director executiv,director executiv,  
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Auditorul de calitate al filialei si alti patru membri ai Auditorul de calitate al filialei si alti patru membri ai 

Consiliului filialei.Consiliului filialei.  

Tema discutiilor a fost structurata pe urmatoarele Tema discutiilor a fost structurata pe urmatoarele 

aspecte: aspecte:   

Respectarea, de catre instantele de judecata, a 

specializarilor expertilor pentru care s-a optat in 

efectuarea expertizelor. 

Asigurarea unui timp rezonabil de la numirea expertului 

pana la data ceruta de instanta pentru depunerea 

raportului. 

Asigurarea unui format standard privind informatiile 

necesare intocmirii lucrarii de expertiza ( adresele 

partilor, incheierea de sedinta, obiective, cuantumul 

onorariului s.a ). 

Distribuirea acelorasi liste a expertilor la toate 

instantele de judecata.  

Efectuarea de raportari periodice din  partea Biroului 

local de expertize ( BLE )pentru asigurarea listei 

expertilor contabili care au depus lucrari de expertiza 

contabila. Aceasta actiune are scopul de a confrunta 

datele din evidenta BLE cu cele existente in registrul 

aflat in administrarea auditorului de calitate al filialei in 

scopul verificarii modului de indeplinire a obligatiei 

profesionale din partea expertilor contabili pentru 

vizarea lucrarilor de expertiza contabila de catre 

auditorul de calitate al filialei, inaintea depunerii 

acestor lucrari la BLE din cadrul Tribunalului Judetean 

Constanta. 

Analiza posibilitatii efectuarii exclusiv tehnica a 

numirilor de experti de catre instanta  pentru asigurarea 

caracterului aleator al acestor actiuni. 

Pentru respectarea confidentialitatii datelor privind 

onorariul si numele expertului a fost solicitata 

eliminarea obligativitatii expertului de a-si identifica 

datele din registrul aflat in evidenta BLE in vederea 

consemnarii acestor informatii in decontul de cheltuieli 

depus de expert.  Aceasta obligativitate este impusa in 

prezent expertilor contabili de catre BLE din cadrul TJ 

Constanta la depunerea rapoartelor de expertiza 

contabila judiciara.  

  

CECCAR COVASNACECCAR COVASNA  

În ziua de 16 noiembrie 2011 orele 14,00 la sediul 

Filialei Covasna a avut loc masa rotundă cu tema 

„Impozitarea subvenţiilor primite de către 

agricultori”. 

Necesitatea organizării acestei mese rotunde a apărut ca 

o necesitate de clarificare cu reprezentanţii  

Administraţiei Fiscale şi profesia contabilă din cauza 

interpretării diferite al art. 42, lit. k din Codul Fiscal. 

La această masă rotundă au fost invitaţi reprezentanţii 

DGFP din judeţele Covasna şi Harghita în persoana 

domnilor Ambrus Attila – director general DGFP 

Covasna, Kedves Imre – director general DGFP 

Harghita. De asemenea au participat d-l Popică Marius 

– director adjunct APIA Covasna, d-na Peterfi Eniko – 

şef serviciu plăţi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare 

Rulară şi Pescuit, d-l Edler Andras Gyorgy – deputat 

UDMR respectiv reprezentanţii profesiei contabile 

membrii CECCAR. 

D-l director de la APIA a trecut în revistă toate tipurile 

de subvenţii acordate de această instituţie, modul de 

derulare respectiv decalajul mare între momentul 

semnării deciziei de aprobare a subvenţiei, primirea de 

la APIA de către agricultor a deciziei şi nu în ultimul 

rând termenul de primire efectivă a subvenţiilor, acest 

decalaj provocând interpretări în aplicarea prevederilor 

contabile conform OMFP 3055/2009.  
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În continuare profesioniştii contabili susţin că indiferent 

de forma juridică de constituire a producătorilor agricoli 

ar fi valabilă prevederile art. 42 lit. k din Codul Fiscal, 

interpretare cu care nu a fost de acord administraţia 

fiscală. 

În urma discuţiilor pro şi contra nu s-a ajuns la 

înţelegere, urmând ca un producător agricol cel mai 

mare din judeţ prezent şi la masa rotundă să ceară 

precizări de la Ministerul Finanţelor pe propria 

cheltuială respectiv d-l deputat Edler Andras Gyorgy sa 

facă o interpelaţie la acelaşi minister. 

 

CECCAR DAMBOVITA 

Consecventă strategiei CECCAR de promovare a 

valorilor profesionale, de încurajare şi susţinerea a 

profesiei contabile, în luna noiembrie a.c.,  filiala 

Dâmboviţa a iniţiat  sau a participat în calitate de 

invitat,  la un pachet de acţiuni ce subscriu ideii de 

educaţie în spiritul eticii şi înaltei calităţi.  

Astfel, seminariile organizate  sub directa coordonare a 

directorului executiv al filialei, pe întreaga perioadă a 

lunii noiembrie, au fost urmate de mese rotunde în 

cadrul cărora, membrii filialei s-au implicat activ în 

dezbaterea  unor subiecte de un real interes pentru 

ridicarea calităţii serviciilor oferite de cabinete în piaţa 

serviciilor contabile. Subiecte  precum „Importanţa 

standardului profesional nr 40 - Controlul calităţii şi 

managementul relaţiilor cu clienţii unei firme 

membre CECCAR”; „Rolul Standardului 

profesional nr. 21 -Misiunea de ţinere a 

contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor 

financiare”; „Reglementarea misiunii de examinare 

a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea 

situaţiilor financire; Standardul profesional nr. 22” 

au adus o contribuţie directă înţelegerii rolului 

standardelor profesionale pentru îmbunătăţirea bunelor  

practici din cabinetele membrilor aflaţi în piaţa 

serviciilor contabile. 

De un real interes s-a bucurat, de asemenea, masa 

rotundă cu tema  „Aspecte privind accesarea, 

contabilitatea, fiscalitatea, auditul şi managementul 

proiectelor cu finanţare europeană”, în cadrul căreia, 

directorul executiv al filialei a prezentat publicaţia 

“Ghid privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, 

auditul şi managementul proiectelor cu finanţare 

europeană. De asemenea, doamna expert contabil Ion 

Verginia, membru al filialei, a prezentat rolul şi 

responsabilitatea  expertului contabil în cadrul 

proiectelor cu finanţare europeană.   

A reţinut atenţia şi seminarul cu tema  „Profesia 

contabilă între prezent şi viitor: proiectul Comisiei 

Europene privind Cartea verde a auditului – lecţiile 

crizei”. Deşi Cartea verde acordă o atenţie deosebită 

modului în care funcţia de audit poate fi consolidată 

pentru a contribui la o mai mare stabilitate financiară, 

expertul contabil sau contabilul autorizat,  nu pot 

rămâne indiferenţi la provocările previzibile cu care 

profesia contabilă, se va confrunta în viitor. Concepte 

existente, cu conotaţii premutative,  precum “funcţia 

socială”, “independenţa-cheie de boltă a mediulu de 

audit”, “încrederea investitorilor”, „firme sistemice”, 

„bariere în piaţa de audit”, „reguli de proprietate”, 

„modele de parteneriat”, „sistem de supraveghere 

eficace”, „reţele globale”, „piaţă unică”, „armonizare a 

regulilor”, „paşaport european”, „guvernanţa 

corporativă”, „interacţiunea opţiunilor stategice”, 

„angajamentul pentu stabilitate financiară”, „calitatea 

auditului”, „verificare de fond”. „abordare bazată pe 

riscuri”, „comportamentul auditorului”, „scepticismul 

profesional”, “ISA adaptate pentru IMM şi PMM”, 

“desemnarea şi remunerarea auditorilor”, “servicii fără 

legătură cu auditul”, „baremul onorariilor”, etc., 
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îndeamnă la meditaţie şi reconsiderare a preocupărilor 

pe care guvernele le acordă responsabilităţii profesiei 

contabile în ceea ce priveşte calitatea raportărilor 

financiare. Devine tot mai evident faptul că, 

profesionistul contabil, se va confrunta cu  exigenţe 

sporite în ceea ce priveşte satisfacerea rolului său 

social, educaţia, etica şi calitatea constituind legătura 

prezentului cu viitorul profesiei contabile.         

În data de 15 noiembrie 2011, CECCAR filiala 

Dâmboviţa a participat alături de IFA filiala România şi  

Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii 

“Valahia” din Târgovişte la seminarul intitulat “Cine 

achi tă  obl igaţ i i  f i sca le  mai  reduse: 

microîntreprinderea sau persoana fizică autorizată? 

Tehnici de optimizare fiscală”. La eveniment, au 

participat peste 150 de studenţi, cadre didactice şi elevi 

ai Colegiului Economic “Ion Ghica” Târgovişte sub 

coordonarea doamnei profesor Daniela Pătraşcu, expert 

contabil membru al filialei Dâmboviţa. Lucrările au fost 

deschise de către domnul decan al Facultăţii de Ştiinţe 

Economice, conf. univ. dr. Leonardo Badea, care a 

arătat necesitatea formării unei gândiri fiscale în rândul 

tinerilor. Coordonatorul Young IFA Network România, 

domnul Emilian-Constantin Miricescu, lector 

universitar doctor în cadrul ASE Bucureşti – 

Departamentul Finanţe, a evidenţiat că „Asociaţia 

Internaţională de Fiscalitate (IFA) este singura 

organizaţie neguvernamentală internaţională care 

studiază problematica fiscală având filiale în 62 de ţări. 

IFA are în componenţa sa Young IFA Network (YIN) o 

structură special dedicată tinerilor cu preocupări în 

domeniul fiscalităţii”. Directorul executiv al filialei 

CECCAR Dâmboviţa, doamna Doina Leuştean, a 

prezentat instituţia CECCAR şi a subliniat rolul 

profesionistului contabil în dezvoltarea societăţii, 

evidenţiind posibilităţile de acces la titlul profesional de 

expert contabil sau contabil autorizat. Totodată, a 

subliniat sprijinul pe care CECCAR îl oferă tinerilor 

interesaţi să practice profesia contabilă liberală, filiala 

CECCAR Dâmboviţa având disponibilitatea optimizării 

posibilităţilor de acces specifice fiecărui aspirant. 

Dilema microîntreprindere versus persoană fizică 

autorizată a fost abordată de domnul lect. univ. dr. 

Emilian-Constantin Miricescu prin raportarea la 

reglementările legale în vigoare. Stilul practic şi 

interactiv a avut un ecou puternic în rândul tinerilor 

participanţi, dornici să acumuleze informaţii pe care să 

fundamenteze scenarii de dezvoltare a afacerilor. 

Tehnicile de optimizare fiscală, prezentate de domnul 

asist. univ. drd. Florin Dobre, secretar general interimar 

IFA România, expert contabil membru al filialei 

Dâmboviţa, au fost de un real interes pentru 

participanţi, care au împărtăşit mândria de a fi elevi ai 

aceluiaş liceu care a îndrumat formarea profesională a 

tânărului nostru coleg.    

Lucrările seminarului au fost caracterizate de optimism, 

organizatorii având satisfacţia lucrului bine făcut şi 

speranţa că formarea profesională solidă constituie 

calea către progres. Prin atitudinea şi impresiile 

împărtăşite, viitorii economişti au dovedit că există 

potenţial, fiind necesare doar premisele ca tânăra 

generaţie să poată identifica soluţii la provocările 

actuale. În mod evident, un parteneriat dinamic, 

confirmă încă odată faptul   că, şcoala economică, 

CECCAR şi IFA România sprijină implementarea unei 

culturi fiscale solide, care să asigure dezvoltarea 

sustenabilă a mediului de afaceri. 

Vineri, 18 octombrie 2011, în atmosfera specifică 

importanţei unui asemenea eveniment, CECCAR filiala 

Dâmboviţa a participat ca invitat la “Gala Topul 

Firmelor Dâmboviţene, ediţia  a XVIII-a”, eveniment 

organizat prin grija domnului Preşedinte al CCIA 

Dâmboviţa, Gelu Rusescu  şi a domnului director 

economic Gheorghe Diaconu. Din numărul total de 

12835 entităţi înregistrate la data de 31.12.2010, au fost 

premiate 586 firme, a căror  contribuţie alimentează 

bugetul consolidat al statului, cu peste 50% din 

veniturile obţinute pe plan local. Din partea 

executivului filialei a participat directorul executiv 

Doina Leuştean, secretarul organelor de conducere 

Sima Florescu Georgiana, şeful biroului administrativ 

Drosu Anda, şeful biroului stagiu dezvoltare 

profesională Tică Mircea. Din partea organelor alese, a 

participat vicepreşedintele Consiliului filialei, doamna 

expert contabil Cornelia Niţă.   

Prin modul de organizare a  evenimentului,  Camera de 

Comerţ, Industrie şi Agricultură Dâmboviţa, a dovedit 

că rămâne un constant susţinător al mediului de afaceri 
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local şi un colaborator de bază al CECCAR. Filiala a 

fost prezentă cu un stand de carte apărută sub Editura 

CECCAR, materiale promoţionale distribuite 

participanţilor şi 3 roll-up-uri promovând imaginea 

CECCAR, imaginea profesiei contabile, rolul şi 

importanţa expertului contabil, confecţionate în mod 

centralizat.  

Echipa filialei a purtat insigne CECCAR şi a întâmpinat 

cu o atitudine optimistă fiecare participant. După 

obişnuitul salut cu care se începe orice conversaţie, 

reprezentanţii filialei s-au  prezentat ca fiind echipa 

CECCAR, cea care invită la colaborări viitoare bazate 

pe încrederea în profesionalismul membrilor CECCAR. 

Un moment deosebit l-a constituit revederea echipei 

CECCAR de către oficialităţile locale,  în special 

domnul Preşedinte al Consilului Judeţean Florin 

Popescu şi domnul Primar Gabriel Boriga, domnul 

senator Adrian Ţuţuianu, care au schimbat idei şi au 

făcut promisiuni care să vină în sprijinul activităţii 

viitoare a filialei CECCAR. De asemenea, conducerea 

filialei a cunoscut conducerile unor instituţii bancare şi 

o parte dintre întreprinzătorii premiaţi.   

Schimbul de idei purtat de conducerea filialei prin 

dialog direct cu participanţii, confirmă faptul că, 

membrii CECCAR se evidenţiază ca profesionişti în 

piaţa serviciilor contabile,  oamenii de afaceri fiind 

informaţi cu privire la faptul educaţia, calitatea şi etica 

membrilor noştri face distincţia dintre prestaţia unui 

expert contabil sau contabil autorizat membru 

CECCAR şi alte forme de exercitare a profesiei 

contabile. Persistă însă  în afaceri,  îngrijorarea faţă de 

hăţişul reglementărilor stufoase, de povara controalelor, 

de sancţiunile aplicate fără a crea un minim precedent 

de îndrumare din partea instituţiilor statului, de lipsa de 

credibilitate a sistemului care mai degrabă descurajează 

o iniţiativă privată, de starea de sănătate precară a 

economiei. Printre atâtea obstacole şi inconveniente, 

valorile morale şi profesionale, îşi fac loc cu dificultate 

şi sunt greu de comensurat sau de perceput. Mediul de 

afaceri  este de acord însă că deţinerea calităţii de 

expert contabil sau contabil autorizat oferă o garanţie 

suplimentară calităţii serviciilor contabile.   

Prin participare, filiala a dobândit o experienţă pozitivă, 

înţelegând cu mai multă profunzime că  misiunea 

membrilor filialei în piaţa serviciilor locale este extrem 

de dificilă, incoerenţa unor reglementări legale, 

atitudinea organelor de control, experienţele 

nefavorabile, cultura mediului de afaceri, etc., 

constituind inamici care umbresc eforturile filialei de 

promovare a imaginii profesiei contabile. Este un motiv 

în plus, ca în continuare filiala să se aplece asupra 

problemelor cu care se confruntă profesia contabilă,  

astfel încât, adevăratele valori să fie deschizătoare ale 

soluţiilor către o nouă perspectivă.     

Interviul acordat de directorul executiv al filialei în 

articolul “CECCAR filiala Dâmboviţa alături de mediul 

de afaceri la Topul Firmelor Dâmboviţene” , publicat în 

ziarul local Dâmboviţa, conţine, pe lângă elementele 

specifice unei profesii având identitate bine definită în 

scopul interesului public,  invitaţia dinamizării forţelor 

pentru a promova valorile etice în mediul de afaceri, 

făcând precizarea că “CECCAR deţine un bogat 

potenţial în ceea ce priveşte educaţia în spiritul eticii, 

experţii contabili şi contabilii autorizaţi membri 

CECCAR,  desfăşurându-şi activitatea cu respectarea 

principiilor etice, cheia de succes către o economie 

sănătoasă, capabilă să asigure bunăstarea noastră, a 

tuturor”. Articolul a fost însoţit de sloganuri aprobate de 

CECCAR  precum şi de publicarea principiilor etice 

fundamentale ale expertului contabil şi contabilului 

autorizat.   
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CECCAR GIURGIU 

În cursul lunii noiembrie 2011 la nivelul filialei 

CECCAR Giurgiu au fost organizate următoarele 

întâlniri: 

În data de 12.11.2011 am avut întâlnire cu 

stagiarii anului I şi II în cadrul căreia au fost 

discutate probleme de doctrină şi deontologie 

proefesională. 

În data de 21.11.2011 am avut întâlnire cu 

stagiarii anului I şi II care s-au prezentat la sediul 

filialei pentru primirea biletelor de examen. 

În data de 27.11.2011 la sediul filialei CECCAR 

Giurgiu a avut loc evaluarea semestrul II pentru 

stagiarii anului I şi II proba scrisă. 

În data de 29.11.2011, ora 14 am organizat o 

întâlnire a membrilor GEJ cu conducerea filialei, 

întâlnire în cadrul căreia au fost preuentate 

diferite speţe. 

În data de 29.11.2011, ora 16 a avut loc întâlnirea 

lunară a membrilor filialei în cadrul căreia s-au 

purtat discuţii pe marginea legislaţiei apărute în 

cursul lunii noiembrie 2011. 

 

CECCAR HUNEDOARA 

In data de 27 octombrie Filiala Hunedoara a organizat 

Masa rotunda cu tema " Modificari ale Codului fiscal, 

Codului de procedura fiscala si OMFP 3055 referitoare 

la Grupurile de interes economic". La aceasta actiune la 

care au participat 35 de membri (experti contabili si 

contabili autorizati) au fost prezenti si 2 reprezentanti ai 

DGFP Hunedoara - Serviciul asistenta contribuabili. 

CECCAR IASI 

Va informam ca in ziua de 23 noiembrie 2011, la 

Universitatea Mihail Kogalniceanu din Iasi s-a 

desfasurat cursul cu tema "Standarde profesionale 

emise de CECCAR. Standardul profesional nr. 35". 

Au participat un numar de 60 profesionisti contabili. 

Ne-am bucurat de prezenta domnului prof. univ. dr. 

Marin Toma, presedinte CECCAR, care a incantat 

auditoriul prin informatiile oferite si tehnica de predare. 

Dupa acest curs, participantii au constientizat mult mai 

bine importanta si rolul standardelor profesionale in 

activitatea pe care o desfasoara. 

CECCAR MARAMURES 

SEMINAR REGIONAL DE FORMARE: 

PROMOTORI CSR: SA 8000 ŞI INVESTORS IN 

PEOPLE 

În cadrul proiectului „INVESTITORI IN OAMENI - 

Parteneriat transnaţional pentru creşterea interesului 

angajatorilor în dezvoltarea resurselor umane şi pentru 

creşterea responsabilităţii sociale a întreprinderilor”, s-a 

desfăşurat în perioada 14-15 noiembrie, la Cluj-Napoca, 

Seminarul regional de formare promotori CSR: SA 

8000 şi Investors in People. Proiectul este cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 

Investeşte în oameni! şi este implementat de Fundaţia 

Post-Privatizare împreună cu Uniunea Generală a 

Industriaşilor din România (UGIR) şi Assessment 

Northeast. 

Pe parcursul a două zile, participanţii la seminar au avut 

ocazia să audieze şi să participe la dezbaterea unor 

aspecte deosebit de interesante referitoare la 

Responsabilitatea socială corporativă (CSR) ca element 

important în lumea de afaceri. De asemenea, 

participanţii au aflat informaţii despre Standardul 

SA8000 - drumul către a deveni o organizaţie CSR şi 

despre Investors in People - metodă recunoscută la 

nivel internaţional pentru îmbunătăţirea performanţelor 

organizaţiilor şi platformă pentru implementarea CSR 

la locul de muncă. 

Temele dezbătute în cadrul seminarului au fost 

prezentate de experţi din cadrul proiectului, D-na 

Luminiţa Oprea, Expert senior CSR şi D-na Gill 

Brown, Expert senior Investors in People, şi s-au 

bucurat de aprecieri din partea participanţilor. 

Metoda Investors in People a fost dezvoltată în Marea 

Britanie în anul 1990 fiind prezentă acum în peste 75 de 

ţări de pe toate continentele. Mai mult de 40.000 de 

organizaţii şi peste 15 milioane de angajaţi din întreaga 
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lume folosesc principiile Investors in People. 

Din partea Filialei Judeţene Maramureş a UGIR a 

participat preşedintele acesteia conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin, d-na Iovănel Elisabeta din partea Camerei 

de Comerţ şi Industrie Maramureş şi reprezentanţi ai 

mediului de afaceri.       

 

Masă rotundă „Rolul şi importanţa 

expertului contabil şi exercitarea profesiei de 

expert contabil” 

 

Studenţii anului III specializarea Economia firmei din 

cadrul Universităţii de Nord Baia Mare – Facultatea de 

Ştiinţe, coordonaţi de conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin, au fost invitaţii mesei rotunde cu tema 

„Rolul şi importanţa expertului contabil şi 

exercitarea profesiei de expert contabil” organizată 

în sala de curs a Filialei CECCAR Maramureş. 

Gazdele acestui eveniment au fost preşedintele Filialei 

CECCAR Maramureş – conf. univ. dr. Cucoşel 

Constantin şi Directorul executiv – ec. Dan Ioana, care 

au prezentat condiţiile necesare pentru a deveni expert 

contabil şi modalităţile practice de exercitare a profesiei 

de expert contabil. 

După o scurtă prezentare a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – 

CECCAR, ca organism reprezentativ al profesiei 

contabile din România, au fost prezentate principalele 

activităţi pe care le pot desfăşura experţii contabili din 

România şi au fost dezbătute actele normative şi 

reglementări din domeniul profesiei contabile, în 

special Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi, republicată, Regulamentul 

privind accesul la profesia de expert contabil şi de 

contabil autorizat, precum şi măsurile luate de 

CECCAR pentru dezvoltarea profesională a viitorilor 

profesionişti contabili din România. 

Cu această ocazie au fost prezentate etapele pe care 

trebuie să le parcugă un economist pentru a dobândi 

calitatea de expert contabil, începând cu examenul de 

acces la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, 

stagiul de pregătire profesională şi examenul de 

aptitudini de la sfârşitul efectuării stagiului, insistându-

se asupra activităţilor concrete care se desfăşoară în 

fiecare etapă. 

Participanţii au prezentat un deosebit interes faţă de 

problemele expuse şi au purtat discuţii cu reprezentanţii 

Filialei CECCAR Maramureş privind modul de 

integrare a viitorilor specialişti şi rolul lor în activitatea 

economică a României, în final vizitând biblioteca din 

dotarea filialei unde au avut prilejul de a li se prezenta 

unele din cele mai reprezentative lucrări de specialitate 

din domeniu. 

 

CECCAR MURES 

1. Intalnire lunara cu membrii profesiei – locul de 

desfasurare Aula FSEJA, Universitatea Petru Maior, 

Tg. Mures, data de 9 noiembrie 2011, orele 14 cu 

participarea a 69 de persoane.  

Moderator: presedinte filiala Prof. Dr. Neag Ramona.  

Invitat: Lector CECCAR, expert contabil Tinca Mihaela 

Cristina 

Prezentarea principalelor modificari ale Codului fiscal 

pentru anul fiscal 2012 si anul fiscal 2013. 

2. Organizarea, in colaborare cu Universitatea Petru 

Maior din Tg Mures, FSEJA, a Work-shop-lui cu tema 
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„Implicarea profesiei contabile in actul de 

reglementare contabila”, locul de desfasurare, Aula 

FSEJA, data de 25 noiembrie, orele 10. 

Moderator: Prof. Dr. Neag Ramona, presedintele filialei 

CECCAR Mures  

Invitat: lector univ. Dr. BUNEA Stefan, directorul 

Institutului National de Pregatire Profesionala 

Continua, CECCAR Bucuresti. 

Participanti: membrii consiliului filialei CECCAR 

Mures, directorul filialei Mures, auditorul de calitate al 

filialei, reprezentanti ai profesiei contabile din judet, 

cadre didactice universitare din departamentul Finante-

contabilitate al facultatii, studenti si masteranzi ai 

Universitatii Petru Maior din Tg. Mures. 

3. Organizarea cursului de „IFRS – limbaj de 

comunicare a afacerilor”  in perioada 25-27 noiembrie 

2011 cu participarea 140 de membri. Lector invitat fiind 

Dl. lector univ.dr. Bunea Stefan- directorul INDPC 

CECCAR. 

CECCAR PRAHOVA 

In data de 24 noiembrie 2011 a avut loc la sediul filialei 

o intalnire de lucru cu cabinetele ce vor fi audiate in 

anul 2012, conform planului de audit aprobat de 

consiliul Superior al Corpului. 

La intalnire au fost prezenti 56 de mebri. S-a  prezentat 

necesitatea si importanta cunoasterii de catre membri a 

standardelor profesionale corespunzatoare misiunilor 

incredintate de catre clienti, a regulamentului CECCAR 

si a Codului Etic al profesiei contabile. 

 

CECCAR SALAJ 

În perioada 27-29.10.2011 la filiala Sălaj s-a desfăşurat 

cursul de pregătire pentru stagiarii anului III care se vor 

prezenta la examenul de aptitudini din sesiunea 13-20 

noiembrie 2011. La curs au fost invitaţi dl. prof. univ. 

dr. Toma Marin pentru cursul de audit al situaţiilor 

financiare şi evaluare economico-financiară a 

întreprinderii şi dl. lect. univ. dr. Borlea Nicolae Sorin 

pentru analiză economico-financiară. La curs au 

participat toţi candidaţii experţi contabili şi contabili 

autorizaţi la examenul de aptitudini din cadrul filialei 

Sălaj. 

De asemenea, în perioada 03-09.11.2011 se desfăşoară 

cursul de pregătire profesională din cadrul PNDPC 

având ca teme: Auditarea situaţiilor financiare anuale 

având lector pe dl. lect. univ. dr. Borlea Nicolae Sorin 

şi din cadrul Standardelor Profesionale Standardul 

Profesional 37 „Evaluarea întreprinderii” – lector d-na 

dr. ec. Breban Ludovica – director executiv CECCAR. 

La acest curs au participat un număr de 40 EC şi CA 

membri ai Corpului. 
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CECCAR SATU MARE 

Filiala CECCAR Satu Mare a organizat  o Masa 

Rotunda in data de 31.10.2011, cu tema: Obiective 

comune CNIPMMR - CECCAR la Satu Mare. 

In data de 9.11.2011 in sala de curs a filialei noastre a 

avut loc  Intilnirea de lucru cu tema: Clarificari 

REVISAL,la care au participat sefi de serviciu ai ITM 

Satu Mare – d-na Supuran Leonica si dl.Flore 

Gheorghe,precum si 75 de liber profesionisti- experti 

contabili si contabili autorizati,alaturi de presedintele si 

directorul executiv al filialei. 

Subiectele dezbatute: 

Prestatorii de servicii pentru transmiterea REVISAL- 

operatori inregistrati la ITM,nu trebuie sa faca dovada 

inregistrarii ca operator de date cu caracter 

personal,conform prevederilor Legii nr.677/2001 

Persoanele fizice independente care incheie contracte 

de prestari servicii pentru transmiterea REVISAL,chiar 

daca fac parte din categoria profesiilor liberale trebuie 

sa detina Certificat de inregistrare la Of. Reg. 

Comertului, pina la eventuale modificari ale legislatiei 

in vigoare; 

S-a specificat ca nu exista obligativitatea urmarii unor 

cursuri in domeniul resurselor umane sau a detinerii 

calificarii de inspector de resurse umane,dar este de 

preferat ca aceasta activitate sa fie desfasurata de 

preferinta de un functionar care are competenta 

necesara si nu de orice fel de angajat,in cazul 

angajatorilor care fac nominalizare prin decizie scrisa; s

-a subliniat faptul ca nu exista o breasla a inspectorilor 

de resurse umane,la fel ca cea a expertilor contabili,desi 

poate ar fi de preferat acest lucru   
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Prorogarea termenului de actualizare a bazei de date a 

REVISAL pina la data de 15.12.2011 

S-a discutat problema locului in care trebuie pastrat 

R e g i s t r u l  e l e c t r o n i c  p r i v i n d  e v i d e n t a 

salariatilor;conform prevederilor legale se pastreaza la 

sediul angajatorului,dar exista multi angajatori care nici 

nu au in dotare calculator;ar fi normal ca in cazul 

angajatorilor care au externalizat conditiile de 

transmitere a REVISAL acest registru sa poata fi tinut 

si la sediul prestatorului de servicii cu care este incheiat 

contractul;aceasta posibilitate sa fie in concordanta cu 

legislatia specifica creatorilor de documente 

S-au trecut in revista documentele pe care trebuie sa le 

contina *Dosarul personal al salariatului* 

S-au dat explicatii la intrebarile membrilor prezenti 

privind  acordarea sporurilor,in sensul ca trebuie 

evidentiat distinct salariul si sporul acordat pentru timp 

de noapte,spor de week-end sau altele;sporurile se trec 

in contractul de munca,sa existe program de lucru 

corespunzator celor stipulate in program,sa existe 

pontaje 

S-a precizat ca in cazul angajatilor cu timp de lucru 

partial trebuie sa existe program de lucru scris,care 

poate varia de la o zi la alta,dar in cazul in care o 

persoana este gasita la munca in afara 

programului,timpul de lucru partial se transforma in 

timp de lucru normal   

Indiferent de obiectul de activitate al unei persoane 

juridice,aceasta daca isi complecteaza statutul cu codul 

caen privind activitatea de resurse umane poate sa 

incheie contracte de prestari servicii pentru transmiterea 

REVISAL,autorizarea in acest sens fiind asigurata de 

Of.Registru Comertului  

Alte aspecte discutate: detasari,suspendari de contracte 

de munca,delegari,concedii de odihna,etc. 

   In incheierea intilnirii am invitat o reprezentanta a  

Camerei de Comert si Industrie Satu Mare sa ne 

prezinte oferta lor de formare educativa.In acest sens,d-

na Cristutiu Marilena  ne-a prezentat proiectul 

ADAPTIC finantat din  Fondul  Social  European  prin 

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane- POSDRU.Obiectivul principal al 

proiectului este cresterea adaptabilitatii lucratorilor si 

IMM-urilor la tehnologia informatiilor si comunicatiilor 

printr-o serie de cursuri specifice de protectia datelor,e-

banking,e-comerce,e-business,e-guvernare si e-

tools,precum si prin asistenta si consultanta 

personalizata. 

Cursurile sint gratuite si se realizeaza cu grupe de 15 

cursanti. 

 

Avind in vedere necesitatea cunoasterii de catre 

membrii a modului de aplicare a standardelor 

profesionale pe misiuni, in data de 15.11.2011 la sediul 

filialei a avut loc  o instruire sustinuta de auditorul de 

calitate al filialei – Costescu Silviu,pentru membrii care 

au fost auditati si au intimpinat dificultati in intocmirea 

dosarelor de lucru solicitate la auditul de calitate al 

cabinetului din care fac parte. 

La aceasta instruire au participat 33 de membri si s-a 

prezentat Standardul profesional nr.21- tinerea 

contabilitatii si Standardul nr.40- controlul calitatii si 

managementul relatiilor cu clientii unei firme 

CECCAR. 

In finalul instruirii s-au primit propuneri din partea 

membrilor,astfel: 

sa se tipareasca caiete tipizate care sa contina 

formularistica dosarului permanent si dosarului 

anual,foi de lucru si alte documente necesare 

intocmirii dosarului pe client;altii doresc aceste 

formulare in format electronic 

sa se reduca volumul documentatiei consemnate 

in scris pe client,pentru ca presupune multa 
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munca suplimentara pe linga obligatiile legale pe 

care fiecare le indeplineste. 

 

Filiala noastra a continuat intilnirile cu studentii 

satmareni pentru a le prezenta avantajele carierei de 

expert contabil,si pentru a le oferi cartile:Intrebari si 

studii de caz privind accesul la stagiu pentru obtinerea 

calitatii de expert contabil si de contabil autorizat.  

   In data de 16.11.2011 presedintele filialei- Palas 

Iulian si directorul executiv – Gradinar Rodica s-au 

intilnit cu studentii de anul III ai Academiei Comerciale 

Satu Mare,sectia Contabilitate si informatica de 

gestiune,pentru a le prezenta Corpul ca organism 

profesional cu recunoastere internationala,precum si 

avantajele carierei de expert contabil. 

    Gazda intilnirii a fost lectorul Andreica Horia 

Tudor,el insusi expert contabil activ al filialei 

noastre;au venit inopinat si alti lectori si studenti care 

au dorit sa asculte prezentarile;desi studentii de anul III 

au fost in numar de 30 prin participarea si a unora din 

anul I de la Sectia Finante –Banci, numarul lor s-a 

ridicat la peste 50. 

     Dupa cuvintul de deschidere al gazdei,presedintele 

filialei- Palas Iulian a prezentat istoria Corpului de la 

infiintare pina azi,activitatile si obiectivele care isi 

gasesc manifestarea in satisfacerea interesului 

public,bunastarea intregii comunitati. 

     Directorul executiv – Gradinar Rodica,dupa interviul 

oferit pentru stirile postului local de televiziune Nord 

Vest TV a prezentat studentilor comparatia intre a fi 

expert contabil sau economist angajat,conditiile si 

demersurile necesare pentru a ajunge expert contabil si 

principiile fundamentale care guverneaza profesia 

contabila. 

       Evenimentul a fost mediatizat la stirile din seara 

zilei de 16.11.2011ale postului local de televiziune 

Nord Vest TV si ulterior in reluare,precum si in ziarul 

local  Gazeta de Nord Vest TV  prin articolul intitulat: 

CECCAR.partener european cu vocatia succesului 

din data de 18.11.2011. 

CECCAR, partener european cu 

vocaţia succesului 
Scris de Gazeta de Nord Vest  in 17 Nov 2011 

 

Peste 30 de studenţi de la Academia Comercială s-au 

întâlnit ieri, în cadrul unei ore de curs cu preşedintele 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România (CECCAR), filiala Satu Mare, Iulian Palas 

şi directorul executiv al organismului la nivel local, 

Rodica Grădinar. Tinerilor li s-a prezentat ce înseamnă 

să fii contabil sau expert contabil autorizat, dar şi care 

este rolul CECCAR. Acţiunea s-a desfăşurat sub 

sloganul “CECCAR, partener european cu vocaţia 

succesului!“. Studenţilor le-au fost oferite informaţii 

despre activitatea CECCAR, obiectivele acestuia dar şi 

despre oportunităţile pe care le oferă cariera de expert 

contabil, respectiv contabil autorizat. Totodată, 

studenţilor le-au fost înmânate gratuit culegeri cu teste 

din domeniul contabilităţii. CECCAR este organismul 
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reprezentantiv al profesiei contabile din România, non-

profit şi de interes public, cu o dezvoltare remarcabilă 

la nivel naţional, fiind reprezentat în toate cele 42 de 

judeţe ale ţării prin filiale teritoriale. Corpul Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a fost 

înfiinţat la Satu Mare în anul 1993, la ora actuală având 

peste 370 de membri. 

Lorena Georgi  

 

   In data de 28.11.2011 la sediul filialei noastre a avut 

loc o masa rotunda cu tema: Activitatea CECCAR si 

exercitarea profesiei de expert contabil,care s-a realizat 

in colaborare cu reprezentantii Camerei de Comert  

Industrie si Agricultura Satu Mare. 

    Aceasta este prima intilnire organizata in urma 

incheierii Protocolului de colaborare intre  CECCAR si 

CCIA Satu Mare,din data de 11.11.2011. 

   In deschiderea seminarului presedintele filialei 

CECCAR Satu Mare – Palas Iulian a facut o prezentare 

a Corpului ca organizatie si istoricul acesteia,urmat de 

Directorul General al CCIA Satu Mare- d-na Culic 

Daniela,care a informat despre rolul institutiei pe care o 

desemeaza,in special acela de reprezentare si 

promovare a societatilor comerciale membre,de 

inlesnire a contactelor de afaceri si oportunitati din 

mediul economic pentru acestea. 

     In luarile de cuvint membrii Consiliului filialei: 

Csury Nicolae,Pop Radu,Szalai Eniko si directorul 

executiv- Gradinar Rodica,au prezentat profesia de 

expert contabil,prin prisma activitatilor ce pot fi 

oferite,a principiilor fundamentale ce trebuie respectate 

si asumarea resonsabilitatii in interes public. 

    Unul din obiectivele protocolului care se doreste a fi 

pus in practica cit mai curind este acela de schimb 

reciproc si permanent de informatii privind baza datelor 

de contact ale societatilor comerciale satmarene,astfel 

ca acestea sa fie cit mai recente si reale.In acest sens 

membrii filialei sint rugati sa transmita informatii 

privind sediul,obiectul de activitate,administrarea si 

telefon de contact,pentru clientii la care presteaza 

servicii,astfel incit aceasta sa  reprezinte cea mai 

proaspata baza de date.In acest fel CCIA Satu Mare  va 

putea identifica corect grupurile tinta pe domenii de 

activitate,desfasurindu-si activitatea de reprezentare si 

informare promt;Catalogul de promovare al firmelor va 

fi eficient,continind contacte reale,iar la organizarea 
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Topului Firmelor din judet se va identifica situatia 

economica mai precisa pe profile de activitati. 

     Din mediul bancar,directorul adjunct al Bancii 

Transilvania a apreciat eficienta informatiilor financiare 

transmise de firmele a caror servicii sint externalizate la 

experti contabili,competenta de analiza si expertizare,de 

care acestia dau dovada.O interventie utila a avut-o 

expertul contabil Esztinka Paul,care a propus CCIA 

Satu Mare sa organizeze expozitii,intilniri cu oameni de 

afaceri care sa duca la mobilizarea productiei si a 

desfacerii produselor. 

 

CECCAR SUCEAVA 

În decursul trimestrului IV s-au desfăşurat un număr de 

3 cursuri de formare profesională pentru membrii 

filialei CECCAR Suceava şi 2 întâlniri de lucru. 

În data de 6 octombrie 2011 a avut loc întâlnirea lunară 

având ca teme: 

1. Asigurarea răspundere civilă profesională a 

membrilor CECCAR – la întrebările participanţilor a 

răspuns domnul Dănuţ Irimescu – inspector evaluare 

riscuri la Allianz Ţiriac Asigurări SA, sucursala 

Suceava; 

2. Modificări aduse de ordonanţele care modifică şi 

completează Codul Fiscal (OG 30/2011) şi Codul de 

procedură fiscală (OG 29/2011) - la întrebările 

participanţilor a răspuns doamna Felicia Strugariu –

  Consilier – Compartimentul Metodologie şi Asistenţă 

Contribuabili, DGFP Suceava; 

3. Contabilitatea şi fiscalitatea operaţiunilor pentru 

societăţile în lichidare – prezentată de către doamna 

expert contabil şi lichidator judiciar - Elena Doina 

Munteanu, administrator al SC ACCERR EXPERT 

SRL. 

Din partea filialei  au participat doamna director 

executiv Mona-Luisa Obreja, domnul Şerban Filip – 

auditor de calitate, membri ai Consiliului filialei, ai 

Comisiei de disciplină şi un număr de 33 de membri. 

]n data de 9 octombrie 2011 stagiarii din anul III de 

stagiu, înscrişi la examenul de aptitudini din 13-20 

noiembrie 2011, au susţinut evaluarea aferentă 

semestrului VI de stagiu.   

În data de pe data de 15 octombrie 2011, la sediul 

filialei s-a desfăşurat cursul de pregătire a stagiarilor 

„Doctrină şi deontologie profesională”, lector formator 

Mona-Luisa Obreja – director executiv. 

În perioada 28- 29 -30 octombrie 2011 s-a desfăşurat 

cursul de "Expertiză contabilă", prezentat de domnul 

Filip Şerban – auditor de calitate. 

Au participat un număr de 73 de membri, îndeosebi 

experţii contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari. 

S-a discutat pe baza Standardului Profesional nr. 35 cu 

privire la expertizele contabile, la colaborarea dintre 

expertul parte şi expertul titular, asemănări şi deosebiri 

între expertiza extrajudiciară şi expertiza contabilă 

judiciară şi obligaţiile experţilor contabili.  

S-a subliniat obligaţia fiecărui expert contabil de a 

efectua anual 40 ore de pregătire profesională, care să 

fie confirmate cu documente de participare. 

În data de 3 noiembrie 2011, la sediul filialei a avut loc 

întâlnirea lunară a membrilor filialei la care au 

participat în calitate de invitaţi 2 reprezentanţi ai  ITM 

Suceava împreună cu domnul inspector şef Ionuţ 

Creţuleac.  

Din partea filialei  au participat executivul filialei, 

membri ai Consiliului filialei, ai Comisiei de disciplină 
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şi un număr de 65 de membri.  

Reuniunea a avut drept scop clarificarea problemelor 

legate  de implementarea HG 500/2011 şi a Ordinului 

Ministrului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 

1.918/25.07.2011. 

În zilele de 4-6 noiembrie 2011 s-a desfăşurat cursul de 

"Evaluare Economică şi Financiară a Întreprinderii" 

prezentat de către doamna Necşulescu Ecaterina. 

Au participat un număr de 111 profesionişti contabili 

care au apreciat modul de desfăşurare a cursului şi a 

informaţiilor prezentate. 

În perioada 10-12 noiembrie 2011 a avut loc ultima 

acţiune din acest an în ceea ce priveşte pregătirea 

profesională continuă a profesioniştilor contabili 

suceveni. 

Cursul de "IFRS" prezentat de către domnul Caloian 

Florentin a primit numai aprecieri din partea membrilor 

filialei CECCAR Suceava. 

CECCAR VALCEA 

Impreuna cu conducerea DGFP Valcea , filiala 

C.E.C.C.A.R. a organizat si desfasurat in data de 28 

octombrie  in sala de conferinte de la sediul DGFP 

Valcea , o intalnire de lucru avand ca tema clarificarea 

recentelor modificari legislative si depunerea 

declaratiilor . La aceasta dezbatere , au fost prezente 

peste 60 de persoane , experti contabili si contabili 

autorizati , administratori de societati , dar si contabili 

salariati ai societatilor. Moderator al intalnirii a fost 

directorul executiv adjunct al DGFP Valcea , iar 

lectori ,salariati ai DGFP Valcea Mihai Octavian , sef 

serviciu Impozite si taxe si d-na Ilie Elena , sef serviciu 

asistenta contribuabili . La finalul intalnirii , 

dl.Capitanu Ion , directorul executiv adjunct a informat 

pe cei prezenti ca in luna noiembrie se va continua seria 

intalnirilor la sediul DGFP , in fiecare vineri la ora 

10,00 . 

In luna octombrie s-au organizat si desfasurat trei 

cursuri de pregatire profesionala pentru membrii 

filialei , dar si pentru stagiarii care s-au inscris la 

examenul de aptitudini , conform PNDPC .  In perioada 

5- 8 octombrie , s-a desfasurat cursul  „ IFRS ” cu o 

durata de 20 de ore , la care au participat 51 de membrii 

din care , 39 experti contabili si 12 contabili autorizati ; 

in perioada  13–16 octombrie „ Doctrina si deontologia 

profesiei  ” 20 de ore , la care au participat  64 de 

membrii , iar in perioada 21- 22 octombrie  ”Expertiza 

contabila ” 10 ore si au participat 77 de membrii. 

 

CECCAR VRANCEA 

La filiala Vrancea, în sala de curs „V.V. Protopopescu”,  

s-au desfăşurat în perioada 17 – 19 noiembrie 2011 

cursuri pe temele ,,Expertiza contabilă” şi „Standarde 
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profesionale emise de Corp”, lector formator fiind 

domnul Traian Duţia. La aceste cursuri au participat 73 

de membri.    Cursurile s-au desfăşurat într-un mod 

interactiv, lectorul implicându-i pe cei prezenţi în 

rezolvarea unor studii de caz privind expertiza 

contabilă. La finalul cursurilor, membrii participanţi au 

susţinut un test de evaluare a cunoştinţelor, primind 

spre rezolvare atât subiecte practice, cât şi teoretice, în 

strânsă legătură cu tematica predată. De asemenea, 

lectorul a pus la dispoziţia participanţilor un suport de 

curs, pe care aceştia l-au primit pe cale electronică. 

Membrii participanţi au fost încântaţi de modul de 

predare şi de prezentare a numeroaselor exemple 

practice din domeniul expertizei contabile. 

Filiala Vrancea a organizat pe data de 25 noiembrie 

2011, în sala de curs “V.V. Protopopescu”, o întâlnire 

de lucru cu tema Expertiza contabilã judiciarã, la care 

au participat 12 experţi contabili, 9 judecãtori din partea 

instanţelor de judecatã vrâncene şi reprezentantul 

Inspectoratului Teritorial al Consiliului Concurenţei.     

Din partea Tribunalului Vrancea au participat: 

Sandina Mariana Croitoru – vicepreşedinte; 

Emilia Dumitrache – preşedinte Secţia Penalã; 

Mariana Popa – judecãtor secţia Penalã; 

Vasile Culiţã – judecãtor secţia Penalã; 

Mirela Diţã – judecãtor secţia Civilã.  

Din partea Judecãtoriei Focşani au fost prezenţi: 

Mariana Grãdinescu  – vicepreşedinte; 

Anca Mihaela Trofin – preşedinte secţia Civilã;  

Alexandru Cobîscan – judecãtor secţia Civilã. 

Din partea Judecãtoriei Panciu a participat judecãtor 

Irina Şerbãnuţ. 

A fost de faţã şi reprezentantul Inspectoratului 

Teritorial al Consiliului Concurenţei Vrancea: inspector 

Gheorghe Bucur. 

Din partea filialei au participat: preşedintele Viorel 

Budeanu, directorul executiv Liliana Mãnescu, 

auditorul de calitate Laura Aurica Uleanu, precum şi 9 

experţi contabili înscrişi în Grupul Experţilor Judiciari.  

Problemele puse în discuţie de cãtre experţii contabili 

prezenţi au vizat diferite aspecte: procedura de numire a 

experţilor contabili; contactarea experţilor contabili ca 

urmare a numirii acestora în vederea efectuãrii de 

expertize contabile judiciare; depunerea cu întârziere a 

onorariilor provizorii de cãtre pãrţile care au obligaţia 

sã plãteascã aceste sume; valoarea  micã a onorariilor 

provizorii stabilite experţilor contabili; faptul cã plata 

onorariilor prin BLEJ se face cu întârziere, o datã pe 

lunã, nu la predarea raportului de expertizã contabilã 

judiciarã.  

Printre problemele puse în discuţie de cãtre 

reprezentanţii instanţelor de judecatã vrâncene au fost: 

insuficienta argumentare a unora dintre concluziile 

lucrãrilor de expertizã contabilã; concluzia diferitã a 

expertului numit faţã de cea a expertului recomandat de 

parte; limbajul folosit în lucrãrile de expertizã nu este 

pe înţelesul pãrţilor.     
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Curierul filialelor 

Întâlnirea s-a dovedit fructuoasã, concluzia fiind cã 

numai printr-o colaborare mai strânsã între experţii 

contabili şi judecãtori  vor putea fi rezolvate 

problemele care apar în activitatea de expertizã 

contabilã judiciarã.  
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Noutăți editoriale 

In premiera! 

Colecţia „Ghiduri Profesionale” oferită de 

Editura CECCAR se deschide cu o lucrare mult 

aşteptată de specialişti: 

„Ghid privind accesarea, 

c o n t a b i l i t a t e a , 

fiscalitatea, auditul şi 

m a n a g e m e n t u l 

proiectelor cu finanţare 

europeană” 

Acest  produs  es te 

rezultatul implementării 

s t ra teg ie i  CECCAR 

privind elaborarea de 

standarde şi îndrumări 

profesionale de înaltă 

c a l i t a t e  p e n t r u 

profesioniştii contabili 

români şi cuprinde 

prezentarea mecanismelor 

UE în ceea ce priveşte 

acordarea fondurilor 

europene, prezentarea 

instituţiilor naţionale cu 

atribuţii în gestionarea 

f o n d u r i l o r  e x t e r n e 

nerambursabile, legislaţia 

naţională aplicabilă cu 

e x e m p l e  p r a c t i c e , 

monografii şi studii de 

caz, precum şi procedurile 

de achiziţii publice  şi toţi 

paşii necesari pentru 

derularea cu succes a 

proiectelor cu finanţare 

europeană. 

„Ghid privind accesarea, contabilitatea, 

fiscalitatea, auditul şi managementul 

proiectelor cu finanţare europeană” este 

recomandat tuturor celor interesaţi; consultati 

filialele CECCAR din toată ţara. 
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26 octombrie - 26 noiembrie  2011 

1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutul 

formularisticii necesare pentru solicitarea şi 

comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul 

de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din 

cazierul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al 

Romaniei, nr. 756 din 27 octombrie 2011, 

reglementează următoarele: 

Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularelor: 

500 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal”; 

501 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul 

fiscal”; 

502 “Cerere de eliberare a certificatului de cazier 

fiscal”; 

503 “Cerere de rectificare a datelor înscrise în 

cazierul fiscal”; 

504 “Certificat de cazier fiscal” şi anexa la 

certificatul de cazier fiscal; 

505 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii 

raspunderii solidare cu debitorul declarat 

insolvabil sau insolvent”; 

506 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal privind 

inactivitatea fiscală”; 

507 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul 

fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu 

debitorul declarat insolvabil sau insolvent”; 

508 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul 

fiscal privind inactivitatea fiscală”. 

Cazierul fiscal se organizează în format electronic 

astfel: 

- la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, prin 

intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală 

se organizează cazierul fiscal naţional, care ţine 

evidenţa contribuabililor de pe întregul teritoriu al 

României; 

- la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice 

judeţene şi al municipiului Bucuresti, al Direcţiei 

generale de administrare a marilor contribuabili, al 

administratiilor finantelor publice ale municipiilor si ale 

sectoarelor municipiului Bucuresti se organizează 

cazierul fiscal local, care ţine evidenta contribuabililor 

care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a acestora sau 

sunt inregistrati in evidentele lor fiscale. 

Procedura de înscriere şi actualizare a datelor din 

cazierul fiscal este precizată în detaliu în anexa nr. 3 la 

ordinul anterior menţionat. 

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

2706/2011 privind modificarea Ordinului ministrului 

finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea 

formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor, 

cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în 

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 761 din 28 octombrie 

2011, aduce modificări şi completări ce se referă la 

următoarele aspecte: 

Ordinul modifică şi completează Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea 

formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, 

incluzând în vectorul fiscal contribuţia pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sanătăţii,  recent 

reglementată prin OUG nr. 77/2011 privind stabilirea 

unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în 

domeniul sănătăţii. 

Astfel, categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu 

caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal 

sunt: taxa pe valoarea adaugată;  impozitul pe 

profit;  impozitul pe veniturile microintreprinderilor; 

accizele;  impozitul la ţiţeiul din producţia 

internă;  impozitul pe venitul din salarii şi pe venituri 

asimilate salariilor; contribuţia pentru asigurări sociale 

de sănătate; contribuţia de asigurări pentru şomaj; 

contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi 

boli profesionale; contribuţia de asigurări sociale; 

contribuţia la Fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale; contribuţia pentru concedii si 

indemnizatii; redeventele miniere; redeventele 

petroliere; contributia pentru finantarea unor cheltuieli 

in domeniul sanatatii. 

Noutăți legislative 
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Actul normativ modifică şi forumularele: 

- “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de 

menţiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati 

fara personalitate juridica (010)”; 

- “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de 

mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara 

activitati economice in mod independent sau exercita 

profesii libere (070)”. 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

2677/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul 

ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru 

aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 

privind reglementarea acordarii esalonarilor la 

plata,publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 764 

din 31 octombrie 2011, aduce modificări ce se referă la 

următoarele aspecte: 

Noua procedura înlocuieşte Procedura de aplicare a 

dispozitiilor OUG nr. 29/2011 privind reglementarea 

acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Ordinul 

ministrului finantelor publice nr. 1853/2011. 

Potrivit procedurii, pentru obligatiile administrate de 

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organul 

fiscal competent poate acorda urmatoarele inlesniri la 

plata: 

- esalonarea la plata, la cererea contribuabilului, a 

obligatiilor fiscale, cu exceptia penalitatilor de intarziere 

aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata; 

- amanarea la plata, in conditiile legii, a penalitatilor de 

intarziere aferente obligatiilor fiscale esalonate la plata, 

in vederea anularii, pana la ultimul termen de plata din 

esalonarea la plata acordata. 

Pentru obligatiile fiscale administrate de organele 

vamale, competenta de acordare a inlesnirilor la plata 

revine organului vamal competent. 

Amanarea la plata a penalitatilor de intarziere aferente 

creantelor principale esalonate la plata, a fost introdusa 

prin OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si 

pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

Potrivit acestui act normativ, in situatia in care 

esalonarea la plata se finalizeaza, penalitatile de 

intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la 

plata se anuleaza prin decizia organului fiscal care se 

comunica contribuabilului odata cu decizia de finalizare 

a esalonarii la plata. 

Garantiile pe care le constituie contribuabilul trebuie sa 

acopere, pe langa debitul principal, si penalitatile de 

intarziere, precum si majorarile de intarziere amanate la 

plata. 

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata atrage pierderea 

valabilitatii amanarii la plata a penalitatilor de intarziere 

si a majorarilor de intarziere, In acest caz, garantiile se 

executa si in contul penalitatilor de intarziere si 

majorarilor de intarziere amanate la plata. 

Prevederile referitoare la amanarea la plata a 

penalitatilor de intarziere se aplica si esalonarilor la 

plata existente in curs, precum si unui procent de 50% 

din majorarile de intarziere, reprezentand componenta 

de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale 

esalonate. 

4. Ordinul Preşedintelui Agentiei Nationale de 

Administrare Fiscala nr. 3389/2011 privind stabilirea 

prin estimare a bazei de impunere,  publicat în 

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 804 din 14 noiembrie 

2011, reglementează următoarele aspecte: 

Potrivit actului normativ, stabilirea prin estimare a bazei 

de impunere pentru impozite, taxe, contributii si alte 

sume datorate bugetului general consolidat al statului se 

efectueaza de organele de inspectie fiscala in situatii 

cum ar fi: 

- documentele si informatiile prezentate in cursul 

inspectiei fiscale sunt incorecte sau incomplete; 

- documentele si informatiile solicitate nu exista sau nu 

sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala. 

Pentru estimarea bazei de impunere organele de 

inspectie fiscala vor identifica acele elemente care sunt 

cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale., iar stabilirea 

bazei de impunere se va face prin estimarea atat a 

veniturilor, cat si a cheltuielilor aferente acestora. 

In scopul stabilirii prin estimare a bazei de impunere, 
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Noutăți legislative 

organele de inspectie fiscala pot folosi urmatoarele 

metode: 

metoda sursei si cheltuirii fondurilor; 

metoda fluxurilor de trezorerie; 

metoda marjei; 

metoda produsului/serviciului si volumului; 

metoda patrimoniului net. 

Conform noilor reglementari, persoanele impozabile 

care solicita inregistrarea in scopuri de TVA si care sunt 

supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa 

depuna la organele fiscale competente o cerere de 

inregistrare in scopuri de TVA, precum si anexa la 

cererea de inregistrare, in aceeasi zi cu depunerea, la 

oficiul registrului comertului, a cererii de inmatriculare 

in registrul comertului. Totodata, este obligatoriu sa se 

sa depuna la organele fiscale competente si declaratia de 

mentiuni, insotita de anexa la declaratie. 

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 

2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru 

conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA,  publicat 

in Monitorul Oficial, nr. 824 din 22 noiembrie 2011, 

reglementează următoarele aspecte:  

Actul normativ stabileste criteriile pe baza carora se 

conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a 

societatilor comerciale infiintate in baza Legii nr. 

31/1990, care sunt supuse inmatricularii la registrul 

comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de 

TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul 

fiscal. 

Conform prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din 

Codul fiscal, persoana impozabila care are sediul in 

Romania si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o 

activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/

sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de 

deducere trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de 

TVA la organul fiscal competent: 

a) inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, in 

urmatoarele cazuri: 

- daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri 

care atinge sau depaseste plafonul de scutire de 35.000 

euro; 

- daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri 

inferioara plafonului de scutire de 35.000 euro, dar 

opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa; 

c) daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an 

calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar 

opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa. 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in 

scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din 

Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la 

registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale 

competente o cerere de inregistrare in scopuri de TVA, 

precum si anexa la cererea de inregistrare,  in aceeasi zi 

cu depunerea, la oficiul registrului comertului, a cererii 

de inmatriculare in registrul comertului. 

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in 

scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din 

Codul fiscal, si care sunt supuse inmatricularii la 

registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale 

competente declaratia de mentiuni, insotita de anexa la 

declaratie. 

Criteriile in functie de care se conditioneaza 

inregistrarea in scopuri de TVA sunt urmatoarele: 

- persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu 

desfasura activitati economice in spatiul destinat 
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Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi din România 
 D-l prof. univ. dr. Marin Toma – preşedinte CECCAR 

 D-l prof. univ. dr. Mihai Ristea – vicepreşedinte CECCAR 

 D-l prof. univ. dr. Vasile Răileanu – vicepreşedinte CECCAR 

 D-na Ecaterina Necşulescu – vicepreşedinte CECCAR 

 D-l Vasile Monea – vicepreşedinte CECCAR 

 D-l Ioan Nistor – vicepreşedinte CECCAR 

Directorul General al CECCAR – d-na ec. Daniela Vulcan 

 

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central 
Echipa Departamentului Servicii Contabile 

Echipa Direcţiei Gestiune Stagiu 

Echipa Direcţiei Dezvoltare Profesionalã Continuã 

Echipa Direcţiei Gestionare Societãţi de Expertiză Contabilă şi de 

Contabilitate 

Echipa Departamentului pentru Urmărirea Aplicării Normelor 

Profesionale şi Auditului de Calitate 

Echipa Direcţiei Relaţii Internaţionale 

Echipa Direcţiei Financiare 

Echipa Direcţiei Planificare şi Dezvoltare 

Echipa Direcţiei Contabilitate 

Echipa Direcţiei Unităţi Teritoriale 

Echipa Direcţiei Resurse Umane 

Echipa Direcţiei Juridice 

Echipa Direcţiei Informaticã Tablou 

Echipa Direcţiei Expertize Contabile 

Echipa Editurii CECCAR 

 

Direcţia Comunicare 
Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţară. 

Echipa redacţiei 
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